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Nguồn: Người lao động 

Ngày đăng: 24/02/2021 
Mục: Công đoàn 

700.000 người nhận lương, trợ cấp "online" 

BHXH Việt Nam cho biết đến nay tất cả 63 tỉnh, TP trên toàn quốc đã thực hiện chi trả 
lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) qua tài khoản cá nhân (thẻ 
ATM). 

Theo thống kê, cả nước có khoảng 3,2 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 
hằng tháng, trong đó chi trả bằng tiền mặt cho gần 2,5 triệu người và chi trả cho trên 700.000 
người qua tài khoản cá nhân (chiếm gần 30%). Hiện nay, theo quy trình chi trả qua tài khoản 
thẻ ATM người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng được cơ quan bưu điện chuyển 
tiền vào tài khoản cá nhân ngay trong ngày hoặc chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi 
nhận được danh sách chi trả từ cơ quan BHXH chuyển sang. Người lao động (NLĐ), thân 
nhân NLĐ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe được cơ quan BHXH 
phối hợp với ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản, thực hiện đối chiếu thông tin, số hiệu 
tài khoản để chi trả ngay cho người hưởng. 

Theo BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản thẻ 
ATM thời gian qua đã mang lại nhiều tiện ích cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, 
BHTN, góp phần thiết thực đem lại sự thuận tiện, hài lòng cho người tham gia. Đặc biệt, 
trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc chi trả qua tài khoản thẻ ATM đã giúp người 
hưởng hạn chế đi lại, tiếp xúc, bảo đảm được an toàn trong phòng chống dịch Covid-19. 
BHXH Việt Nam cho biết một trong những mục tiêu quan trọng của ngành là đẩy mạnh thanh 
toán điện tử, phấn đấu đến hết năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, 
mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. 
Để khuyến khích người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản ATM, 
BHXH Việt Nam đã đề xuất với Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng có cơ chế 
ưu đãi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN nhận tiền qua tài khoản cá nhân 
(giảm phí mở thẻ, thanh toán hóa đơn, rút tiền mặt, các giao dịch đều được giảm hoặc miễn 
phí); tăng cường lắp đặt mở rộng hệ thống trụ ATM, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng 
xa để NLĐ, người hưởng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng mọi lúc, mọi 
nơi một cách dễ dàng, hiệu quả.  

  



Nguồn: Công an 

Ngày đăng: 23/02/2021 
Mục: Tin chính 

Khuyến khích người dân giao dịch qua cổng Dịch vụ công quốc gia 

Nhằm khuyến khích người dân, tổ chức doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ trực 
tuyến giải quyết các thủ tục đăng ký xe và xử lý vi phạm hành chính thông qua Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia, hạn chế tụ tập đông người trong mùa dịch COVID-19, Phòng 
CSGT ĐB-ĐS Công an TPHCM tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và tiếp 
nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM và Ban giám đốc CATP về việc tăng cường sử dụng 
các kênh giao tiếp trên mạng, hình thức trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế 
tối đa tiếp xúc đông người, Phòng CSGT ĐB-ĐS vận động, khuyến khích người dân, tổ chức 
doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến giải quyết các thủ tục đăng ký xe và xử lý vi phạm 
hành chính. 

 

Giao diện Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

Từ ngày 01/7/2020, Bộ Công an đã chính thức cung cấp 02 dịch vụ công gồm: Nộp phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đăng ký xe có chứng từ nộp lệ phí 
trước bạ điện tử trên phạm vi toàn quốc thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo địa 
chỉ: http://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html 

Trong thời điểm này, việc chuyển từ hình thức giao dịch trực tiếp sang trực tuyến, tăng cường 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích không chỉ là một trong những giải pháp góp phần tránh việc tập 
trung đông người, hạn chế người dân đến nơi công cộng, phòng chống dịch bệnh lây lan mà 
còn tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch, tiết kiệm được thời gian và 
chi phí thực hiện thủ tục hành chính.  

Thông tin về dịch vụ công trực tuyến và các hướng dẫn cụ thể, người dân có thể tìm đọc tại 
Trang thông tin điện tử của Phòng CSGT ĐB-ĐS theo địa chỉ: 

Đ.Nam - A. Tĩnh 

 



Nguồn: Vietnam Plus 

Ngày đăng: 24/02/2021 
Mục: Xã hội 

Gộp trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hai tháng 3 và 4 tại 13 địa phương 

 

Chi trả tiền lương hưu tới tận tay người nhận 

Do dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện trở lại trong cộng đồng và diễn biến nhanh trong thời 
gian ngắn tại một số tỉnh, thành phố. Để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch, 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang triển khai gộp kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội tại một số địa phương có dịch COVID-19. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và bảo hiểm xã hội 13 
tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Gia 
Lai, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, Bình Dương, Hưng Yên thực 
hiện gộp chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và 4 vào cùng một kỳ chi trả. 

[Hệ thống an sinh xã hội: Công cụ bình ổn kinh tế-xã hội trong năm 2021] 

Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố có trách nhiệm chủ trì phối hợp với bưu điện tỉnh đề xuất các 
biện pháp phòng chống dịch tại các điểm chi trả và thời gian chi trả phù hợp với từng địa bàn 
tránh tập trung đông người; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng 
cách-Không tập trung-Khai báo y tế), đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ thị của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Đặc biệt, riêng các địa bàn đang có dịch và bị phong tỏa, các cơ quan thực hiện xây dựng 
phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng. 

Tại tất cả các điểm chi trả, bưu điện 13 tỉnh, thành phố phải tổ chức phun khử khuẩn trước và 
trong thời gian cơ quan bưu điện tổ chức chi trả; yêu cầu nhân viên bưu điện, người hưởng 
đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả; trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang tại tất 
cả các điểm chi trả; tăng cường thêm nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời 
gian chờ đợi của người hưởng, không để tập trung quá số người theo Chỉ thị số 05/CT-TTg, 
Thông báo số 28/TB-VPCP. 

Để đảm bảo an toàn cho người hưởng, nhân viên làm công tác chi trả phải thực hiện nghiêm 
khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn./. 

Hồng Kiều (Vietnam+) 

  



Nguồn: Giáo dục và thời đại 

Ngày đăng: 24/02/2021 
Mục: Khoa học 

Bản đồ số của người Việt, có thể định vị chi tiết đến từng số nhà 

Bản đồ của người Việt, do người Việt xây dựng, có thể định vị chi tiết đến từng số nhà, tích 
hợp vào nhiều ứng dụng khác.  

 

Bản đồ số hiển thị trên thiết bị điện thoại thông minh. 

Sản phẩm do nhóm nghiên cứu của Trung tâm Giám sát hiện trường (Trường Đại học Công 
nghệ, Đại học Quốc gia Hà Hội) phát triển. 

Chỉ đường đến từng số nhà, ngõ, hẻm 

Vmap là một trong những nội dung quan trọng của Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017. Đến 
nay, Vmap đã hoàn thiện và có hàng trăm nghìn lượt tải ứng dụng. 

Sự ra đời của nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam do người Việt xây dựng sẽ cung cấp cho 
người dùng bản đồ chính xác về biên giới, hải đảo, địa giới Việt Nam. Người dùng có thể dễ 
dàng tìm kiếm và chỉ đường cụ thể đến tận lớp địa chỉ trong từng ngõ, hẻm hoặc các thôn, xã. 
Đây là cơ sở cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có thể sử dụng để tạo ra các ứng dụng 
trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, văn hóa, du lịch… 

Để thu thập dữ liệu bản đồ, trong hơn 3 tháng, hơn 120.000 nhân viên Bưu điện và đoàn viên, 
thanh niên trên cả nước đã tích cực tới từng khu phố, thôn bản để thu thập thông tin. Thông 
qua smartphone đã cài đặt phần mềm có các tính năng thu thập dữ liệu, gắn tọa độ, thời gian, 
chụp ảnh… mỗi nhân viên đã thu thập tên, địa chỉ (hộ gia đình, cửa hàng, địa điểm…); địa chỉ 
chi tiết của địa điểm (số nhà, đường phố, hẻm, xóm…) và các ghi chú về loại đối tượng (nhà 
hàng, nhà dân, ngân hàng, chợ… ). 

Sau khi xác nhận thông tin chuẩn, dữ liệu sẽ được tích hợp và đưa lên bản đồ số Việt Nam tại 
địa chỉ https://map.itrithuc.vn và https://vmap.vn. 

Vmap không chỉ xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ nền (lớp bản đồ về biên giới, 
hành chính, giao thông, sông ngòi…); cơ sở dữ liệu chứa các thông tin về tọa độ, thông tin đi 
kèm của các đối tượng (địa danh, trường học, bệnh viện, hiệu thuốc, khách sạn…) và địa chỉ 
nhà dân, mà còn xây dựng các ứng dụng đi kèm bản đồ. 



Hiện Vmap có hơn 23,4 triệu dữ liệu địa chỉ trên cả nước. Ngoài các tính năng cơ bản như tìm 
địa chỉ, chỉ đường, Vmap đi theo một hướng khác biệt, hữu ích nhất cho người dùng. Đó là 
hiển thị lớp bản đồ riêng của các lĩnh vực trong cuộc sống và địa chỉ chi tiết tới từng số nhà, 
dù ở thành thị hay miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

TS Vũ Văn Tích, Trưởng ban KHCN, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, 
với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và việc đẩy mạnh đô thị hóa, đặc 
biệt ở các thành phố đã làm thông tin thay đổi hoặc mới cần phải được cập nhật liên tục. Việt 
Nam cũng phát triển theo xu hướng với việc sử dụng các công nghệ hiện đại như blockchain 
(công nghệ chuỗi), trí tuệ nhân tạo… để nghiên cứu ứng dụng tạo ra các sản phẩm trợ giúp 
cho người Việt. 

Sau khi ra mắt vào tháng 10/2019, Vmap sử dụng được trên nền web thì đến nay người dùng 
đã có thể sử dụng trên điện thoại di động bằng cách tải phần mềm từ các kho ứng dụng. 

Vmap có gần 20 nghìn lượt tải trên kho ứng dụng của iOS và Android. Địa chỉ 
https://vmap.vn/ đã thu hút nhiều người truy cập (nhiều nhất là 70 nghìn lượt truy cập/ngày). 
Cho đến nay, Vmap đã có 23,4 triệu dữ liệu địa điểm, địa chỉ, trong đó, có 53.000 cơ sở giáo 
dục; 47.454 cơ sở y tế; 7.880 cơ sở lưu trú; 12.000 cơ sở thông tin, truyền thông. 

Tối ưu tìm kiếm cho người dùng 

Đại diện cho nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Giám sát hiện trường, anh Lưu Quang Thắng 
cho biết: Khác với một số nền tảng bản đồ và định vị khác đang có mặt trên thị trường do các 
công ty nước ngoài phát hành, bản đồ số Vmap hiển thị các lớp bản đồ riêng, bao phủ toàn 
quốc, có khả năng hiển thị chi tiết địa chỉ từng số nhà ở cả thành thị, miền núi và vùng sâu, 
vùng xa. 

Về dữ liệu biên giới, địa giới, hải đảo theo công bố của Nhà nước; mạng lưới đường tích hợp 
từ dữ liệu đa nguồn (Nhà nước, thuật toán, cộng đồng). Về kỹ thuật, nhóm nghiên cứu đã tích 
hợp các thuật toán xử lý ngôn ngữ, tìm kiếm, chỉ đường tối ưu cho tiếng Việt; cung cấp nhiều 
bộ công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm đa nền tảng: Web, Android, iOS, Cross-platform để 
phục vụ các nhà phát triển ứng dụng. Về giá thành, miễn phí cho người sử dụng và hỗ trợ tối 
đa cho cộng đồng nhà phát triển. 

Để có được một khối dữ liệu khổng lồ với 23,4 triệu địa chỉ trên cả nước như vậy, anh Lưu 
Quang Thắng chia sẻ: “Với sự hỗ trợ của đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” và các bộ, 
ban, ngành, đặc biệt là Bưu điện Việt Nam và cộng đồng thu thập dữ liệu, nhóm nghiên cứu 
đã nỗ lực và cố gắng để từng bước vượt qua khó khăn đối với công tác thu thập dữ liệu, hoàn 
thành sản phẩm trong thời gian ngắn. 

Trong 3 tháng liên tục, Bưu điện Việt Nam đã cử hơn 120.000 nhân viên Bưu điện và đoàn 
viên thanh niên tới từng khu phố, làng xã… để thu thập thông tin. Từ dữ liệu thu thập nhóm 
đã xây dựng các công cụ tích hợp dữ liệu đa nguồn (Nhà nước, bộ, ban, ngành và cộng đồng 
thu thập dữ liệu) để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ quốc gia. 

Dựa trên cơ sở đó, nhóm đã xây dựng các thuật toán tiền xử lý dữ liệu hỗ trợ hiển thị bản đồ, 
xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt hỗ trợ tìm kiếm địa chỉ, tìm đường. 

Đến nay, Vmap đã và đang được sử dụng trong các ứng dụng Chính phủ, tổ chức, doanh 
nghiệp. Về y tế, các ứng dụng trong chiến dịch chống Covid-19 dành cho người dân và điều 
hành của Chính phủ: antoancovid.vn/; ncov.moh.gov.vn/ban-do-vn; Khai báo y tế - NCOVI… 

Trong lĩnh vực môi trường, Vmap được ứng dụng trong mạng cảm biến quan trắc chất lượng 
không khí (airnet.vn). Với lĩnh vực vận tải, được sử dụng tại phần mềm quản lý đặt xe khách 
liên tỉnh Thái Bình - Hà Nội (247car.vn). Ngoài ra còn một số lĩnh vực khác như bất động 
sản, xã hội… cũng sử dụng Vmap như bản đồ số trong Trung tâm điều hành thông minh, Hệ 



thống thông tin chất lượng bất động sản (Reqis), Nền tảng nhân đạo số iNhandao, Địa chỉ số 
(vpostcode.vn)… 

Dự kiến trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu tiếp tục nâng cấp, cải tiến bản đồ số Vmap để 
đáp ứng tốt hơn người dùng và nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam. 

 

 

 

  



Nguồn: Công an 

Ngày đăng: 24/02/2021 
Mục: Tin chính 

Đến 1/7/2021 sẽ cấp được 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử 

Mục tiêu Bộ Công an đặt ra là 50 triệu thẻ vì một bộ phận người dân chưa đến tuổi cấp; 
một bộ phận hiện đang dùng chứng minh thư, căn cước công dân cũ, còn hiệu lực, vẫn 
được tiếp tục sử dụng. 

Bộ Công an sẽ khai trương, đưa vào hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 
hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân vào ngày 25/2 tới. 

Theo Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội kiêm Giám đốc Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư (Bộ Công an), sau khi bấm nút khai 
trương, mục tiêu đến 1/7/2021 sẽ cấp được 50 triệu thẻ căn cước công dân có gắn chip điện 
tử. 

"Mục tiêu Bộ Công an đặt ra là 50 triệu thẻ vì một bộ phận người dân chưa đến tuổi cấp; một 
bộ phận đang dùng chứng minh thư, căn cước công dân cũ còn hiệu lực vẫn được tiếp tục sử 
dụng. Sau khi bấm nút khai trương hai dự án, Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, thành 
phố cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử trên toàn quốc," Thượng tá Tô Anh Dũng cho 
biết. 

Hiện nay, cả nước đã cấp hơn 29.000 thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, trong đó đã cấp 
cho 1.369 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng. Nhiều tỉnh, thành phố lớn đã có kinh 
nghiệm trong việc cấp căn cước công dân sẽ đẩy mạnh công tác này, sau đó sẽ tăng cường, hỗ 
trợ cho các tỉnh còn lại. 

Như tại Hà Nội, mỗi quận trong mỗi ngày có thể thu nhập và cấp cho khoảng 900-1000 
người. Dự kiến đến tháng 4, Hà Nội có thể hoàn thành việc cấp căn cước công dân có gắn 
chip điện tử. 

 

CBCS Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TPHCM triển khai cấp căn cước công dân 
gắn chíp điện tử cho người dân 

Người dân tạm trú không phải về quê để làm thủ tục 

Cũng theo Thượng tá Tô Anh Dũng, việc cấp căn cước công dân sau khi bấm nút khai trương 
sẽ có những giải pháp tạo thuận lợi cho người dân. 

"Nếu như trước đây không cấp cho đối tượng tạm trú thì thời gian tới sẽ cấp. Người dân có 
quê ở các tỉnh, thành khác đến sinh sống, làm việc ở Hà Nội, nếu trước đây người dân tạm trú 



phải về địa phương, nơi đăng ký thường trú để làm thủ tục cấp căn cước, hiện nay có thể làm 
thủ tục cấp ở Hà Nội," Thượng tá Tô Anh Dũng cho biết. 

Một thuận lợi nữa là người dân cũng không cần mang nhiều giấy tờ khi làm thủ tục cấp căn 
cước công dân. Người dân chỉ cần đọc tên tuổi, địa chỉ, quê quán... hoặc đọc số chứng minh 
thư nhân dân cũ là cán bộ tiếp nhận sẽ thao tác trên máy, tra ra thông tin cá nhân. Người dân 
làm thủ tục chỉ cần thực hiện những bước như: chụp ảnh, lăn tay, xác định những dấu hiệu 
nhận dạng... để tiến hành cấp căn cước công dân. 

"Đây là những nội dung trước đây chưa xử lý được, sau khi đưa hệ thống dữ liệu dân cư vào 
hoạt động sẽ có những tiện ích mới này để tạo thuận lợi cho người dân," Thượng tá Tô Anh 
Dũng nhấn mạnh. 

Đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống" 

Thời gian qua, hai dự án quan trọng do Bộ Công an chủ trì đã được đẩy nhanh tiến độ. Bộ 
Công an đã rà soát, xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan phục vụ xây 
dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Bộ Công an đã cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư trên toàn quốc với 17 trường 
thông tin theo quy định tại Luật Căn cước công dân; đồng thời triển khai nhiều giải pháp bảo 
đảm thông tin dân cư chính xác, cập nhật thường xuyên theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, 
sống." 

Theo thống kê, đến hết tháng 1/2021, Bộ Công an đã thu thập được hơn 86 triệu phiếu và 
nhập được hơn 81 triệu phiếu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư được thiết kế để kết nối, cho phép các hệ thống thông tin khác khai thác 
thông qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia NGSP và Cổng dịch vụ công quốc gia, 
nhờ đó sẽ tăng khả năng khai thác, cập nhật thông tin về dân cư, giảm chi phí ngân sách nhà 
nước trong xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

Hiện nay, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - đơn vị được Bộ Công an 
giao trực tiếp xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đang cùng các cơ 
quan, đơn vị liên quan thử nghiệm kỹ thuật kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu từ hệ thống này 
với các một số hệ thống thông tin của bộ, ngành, địa phương và các đơn vị của ngành công 
an. 

Theo Thượng tá Tô Anh Dũng, mục tiêu cuối cùng của dự án là phục vụ nhân dân, đáp ứng 
nhu cầu cần thiết của nhân dân. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong 5 cơ sở dữ liệu 
gốc của Chính phủ điện tử, là nền tảng để xây dựng kinh tế số, xã hội số, làm tiền đề để xây 
dựng các cơ sở dữ liệu khác. 

Để có cơ sở dữ liệu này, lực lượng công an đã thu thập, rà soát, quét dữ liệu của 63 tỉnh, 
thành. Khối lượng công việc là rất lớn, trong khi mỗi tỉnh, thành, địa phương lại có đặc trưng, 
văn hóa riêng của vùng miền. Như ở vùng biển, người dân có thể đi biển cả tháng mới về; 
vùng núi, cán bộ, chiến sỹ phải đi cả ngày mới lên đến nơi, người dân lại ở nương, ở rẫy chứ 
không ở nhà... nên việc thu thập, rà soát thông tin dân cư gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức 
năng đã có nhiều nỗ lực, làm không quản ngày đêm để dự án đảm bảo tiến độ. 

Thời gian qua, Bộ Công an thực hiện chủ trương tăng cường lực lượng Công an xã ở cơ sở, 
qua đó đã góp phần hỗ trợ cho việc thu thập dữ liệu dân cư. Thời gian tới, công an xã cũng là 
lực lượng chính để dữ liệu thông tin dân cư đảm bảo tiêu chí "sống." 

Thượng tá Tô Anh Dũng phân tích thông tin cá nhân thường xuyên thay đổi và phải đảm bảo 
luôn luôn được cập nhật. Một người dân nay có thể ở đây, ngày mai có thể ở chỗ khác... Công 
an xã chính là lực lượng chính để cập nhật thông tin, dữ liệu, để dữ liệu dân cư đảm bảo tiêu 
chí "sống." 



Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp cấp và trả thành công hơn 4,8 triệu số định danh cá 
nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 1/1/2016 trên toàn quốc. Những số liệu về số sinh, 
số tử, thông tin người dân thay đổi nơi ở, nơi cư trú... sẽ luôn được cập nhật. 

An toàn, an ninh thông tin được đảm bảo ở mức độ cao 

Vấn đề an toàn, an ninh thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đảm bảo ở mức 
độ cao về hệ thống máy chủ, thiết bị mạng, bảo mật... Về đường truyền, có 10.527 xác 
thực/ký số toàn vẹn dữ liệu và bảo mật kênh truyền do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp. Hệ 
thống đáp ứng an ninh an toàn thông tin cấp độ 4. 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là đơn vị chủ trì về công nghệ cho toàn bộ hai dự 
án. Theo ông Phạm Đức Long, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam (VNPT), dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những cơ sở dữ 
liệu quan trọng của đất nước. Đây là cơ sở dữ liệu nền tảng cho việc xây dựng Chính phủ điện 
tử, hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một bài toán hết sức phức tạp với quy 
mô lớn và phạm vi rộng. Hệ thống quản lý dữ liệu của hơn 100 triệu người dân, phạm vi sử 
dụng trên cả nước với hơn 1.500 điểm từ cấp xã, huyện đến Trung ương; với lượng người truy 
nhập vào hệ thống rất lớn. 

"Chính vì sự quan trọng và phức tạp như vậy, với vai trò là đối tác chủ trì về công nghệ, Tập 
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cùng với các đối tác trong liên doanh đã xây dựng và 
triển khai bài bản, thận trọng nhất của công nghệ tốt nhất và bảo đảm hệ thống được tuân thủ 
tiêu chuẩn cấp độ 4 về an ninh, an toàn thông tin theo quy định của Chính phủ," ông Phạm 
Đức Long cho biết. 

Với kinh nghiệm triển khai, nhiều dự án trọng yếu của Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam đã tập trung tối đa nguồn lực huy động đội ngũ kỹ sư có trình độ cao nhất của 
Tập đoàn và 63 tỉnh, thành phố cùng các đối tác trong liên doanh quyết liệt triển khai dự án 
với tiến độ và hiệu quả tốt nhất. 

Trong vòng 5 tháng (từ tháng 9/2020 đến tháng 2/2021), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 
Nam đã triển khai xong toàn bộ hạ tầng kết nối, tích hợp hệ thống và triển khai các phần mềm 
ứng dụng cũng như tổ chức đào tạo, huấn luyện cho hơn 23.000 cán bộ, chiến sỹ công an sử 
dụng hệ thống. 

"Có thể khẳng định đến nay, công tác chuẩn bị về hạ tầng công nghệ và kỹ thuật để đưa hệ 
thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào vận hành đã sẵn sàng," ông Phạm Đức Long nhấn 
mạnh. 

 

 


